УКРАЇНА

РІШЕННЯ
виконавчого комітет}7Новомнргородеької міської ради
Кіровоградської області

від “24” квітня 2020 року

№ 47
м. Новомиргород

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Новомнргородеької
міської ради № 39 від 06 квітня 2020 року
Відповідно до статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”,
Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення”, “Про заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення”
та постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 239 “Про
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”, від 16 березня
2020 року № 215 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від II березня 2020 року № 211”, 02 квітня 2020 року № 255 “Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020
№ 211” з метою запобіганню розповсюдження захворюваності на гостру
респіраторну хворобу СОУГО-19, постанови заступника міністра охорони
здоров’я - Головного державного санітарного лікаря України № 9 від 13
квітня 2020 року, рішення №11 від 23 квітня 2020 року засідання районного
штабу з ліквідації наслідків медико- біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру місцевого рівня пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби,
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
Г Внести зміни до рішення виконавчого комітету Новомиргородської
міської ради № 39 від 06 квітня 2020 року “Про посилення обмежувальних
заходів щодо недопущення поширення гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19”:
п.5 викласти в новій редакції: “3 метою протидії поширенню
коронавірусної хвороби (СОУГО - 19) у місцях перебування масового
скупчення людей, з 26.04 2020 року до закінчення карантину закрити для
відвідування кладовища, крім випадків здійснення поховання померлого, за

умови проведення ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних
правил, зокрема, участі не більше 10 осіб та забезпечення відстані між
присутніми не менше 1,5 метри”.
2. Міській раді оприлюднити дане рішення на офіційному сайті
Новомиргородської міської ради.
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